
Uchwała Nr 47/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

 

 

w sprawie:  przyjęcia zmian  do obowiązującego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie oraz 

przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów AWF w Warszawie, 

uwzględniającego wszystkie wniesione do niego dotychczas zmiany 

                          

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 161 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz  § 41 ust. 2 pkt 10 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku 

z wnioskiem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 

21 kwietnia 2015 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF 

w Warszawie wyrażonej w formie uchwały:  

1) wprowadza zmiany (w tym zgłoszone na posiedzeniu) do obowiązującego Regulaminu 

Studiów AWF w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku (z późn. zm.), których wykaz zawiera 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) uchwala tekst jednolity Regulaminu Studiów AWF w Warszawie (załącznik nr 2), 

uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego dotychczas, oraz niniejszą uchwałą, zmiany, 

3) zobowiązuje Rektora AWF w Warszawie do przekazania Ministrowi Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w terminie 1 miesiąca, uchwały Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF 

w Warszawie oraz niniejszej uchwały, wraz z wykazem wprowadzonych niniejszą uchwałą 

zmian oraz tekstem jednolitym Regulaminu Studiów AWF w Warszawie, o którym mowa 

w pkt 2. 

 

§ 2 

 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Regulaminie Studiów AWF 

w Warszawie wprowadzone niniejszą uchwałą oraz tekst jednolity Regulaminu Studiów AWF 

w Warszawie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wchodzą w życie wraz z początkiem 

roku akademickiego 2015/2016. 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

Załączniki: 

1) Wykaz wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów 

AWF w Warszawie, 

2) Tekst jednolity Regulaminu Studiów AWF w Warszawie, obowiązujący od początku roku 

akademickiego 2015/2016. 


